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Ú V O D 

 

Internát je nedílnou součástí Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice č.p. 8, 752 01. 

Výchova žáků ubytovaných na internátu nás v minulém období naučila pracovat ve zcela 

výjimečné situaci a najít optimální cesty, jak efektivně naplnit svou výchovně vzdělávací roli 

ve  zcela nestandardních podmínkách. Tento školní rok začal zcela standardně a doufáme že to 

tak i zůstane minimálně po celých deset školních měsíců. 

Jsme škola zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, máme upravené 

požadavky úměrné schopnostem našich žáků, přičemž prvořadou pozornost zaměřujeme na 

rozvoj a zdokonalování základů manuální zručnosti, dovednosti, přesnosti a vytrvalosti. 

Vzhledem k výše uvedenému patří k důležitým výchovným cílům na internátu výchova k 

odpovědnosti, poctivosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a hygieně práce, ochraně a péči o životní prostředí. 

Při umísťování žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními do internátu je brán zřetel na 

vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním 

poměrům a zdravotnímu stavu. O umístění žáka do internátu rozhoduje ředitel školy na základě 

přihlášky podané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka. Se 

žáky přijatými k ubytování je uzavřena Smlouva o poskytování ubytování na internátu na každý 

školní rok. 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich 

znevýhodnění při jejich začleňování do výchovného procesu věnována průběžná zvláštní 

pozornost. V případě potřeby budou vychovatelé spolupracovat s výchovnou poradkyní, 

školním metodikem prevence, případně s dalšími odborníky pro danou problematiku. Pro 

rozvoj těchto jedinců budeme nabízet další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů a 

umožníme jim rozvíjet se v rámci jejich možností. 

Během tělovýchovných aktivit zohledňujeme žáky, kteří mají prokazatelné, od lékaře doložené 

omezení nebo doporučení nevykonávat některé pohybové úkony. Jednotlivými složkami 

výchovy prolíná preventivní program školy, jehož prostřednictvím zajišťujeme prevenci 

rizikových projevů chování ve škole i na internátu. 

Činnost internátu se řídí vyhláškou MŠMT 108/2005 Sb., o školských výchovných a 

ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, dále celoročním plánem práce školy 

a internátu, provozním řádem internátu, organizačním řádem, vnitřním předpisem o 

zabezpečování stravování a dalšími vnitřními předpisy ředitele školy. Řídí se jí také výše úplaty 

za ubytování na internátu. 

Internát se člení na výchovné skupiny. Každou skupinu vede jeden vychovatel. Všichni 

ubytovaní žáci se vzdělávají na OU a ZŠ, Křenovice. Ve všech prostorách internátu je zavedeno 

nové WIFI připojení k internetu, které mohou ubytovaní žáci využívat ze svých mobilních 

telefonů, notebooků a tabletů. 

Kapacita IN je momentálně 29 ubytovaných v prostorách budovy č. 8, kde je v 1 a 2 patře 16 

pokojů (jednolůžkových 3, dvoulůžkových 12, třílůžkový 1), klubovna vybavená televizí se 

satelitními programy, dataprojektorem, pohovkami Ikea, stolem, DVD přehrávačem, HI-FI 

věží, malou knihovnou, stolními společenskými hrami. 

Průběžně byly všechny pokoje vybaveny novými podlahami, postelemi, stolními lampami a 

novými protialergickými lůžkovinami. Koupelna v prvním patře budovy IN je vybavena 

pračkou a sušičkou prádla. 

V objektu školy využíváme prostory pro zájmové volnočasové aktivity - klubovnu, tělocvičnu, 

jídelnu, kuchyňky a učebnu s šicími stroji. 
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Chod internátu je řízen směrnicemi ředitele školy, zejména Vnitřním řádem IN. Mimo 

výchovné práce se svými výchovnými skupinami je každá vychovatelka pověřena 

organizováním určitého druhu zájmové činnosti. Ta je nabízena všem ubytovaným na IN 

formou zájmových kroužků - sportovní hry, estetický a výtvarný kroužek, kroužek vaření, 

kroužek ICT. Vychovatelky budou pracovat v souladu s aktualizovaným ŠVP pro Internát 

„Místo pro život“. Výchovná činnost je zaměřena na rozvíjení klíčových kompetencí, které 

směřují k prakticky využitelným výstupům. 

 

CÍLE VÝCHOVNÉ PRÁCE 

Hlavní smysl, cíl a poslání internátu je oblast výchovy osobnosti žáka v době mimo vyučování. 

Jedná se o pedagogické ovlivňování volného času žáků, citlivé pedagogické vedení k účelnému 

využívání volného času, a to vhodnými specifickými prostředky, formami a metodami. 

Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro žáky obojího pohlaví. 

Výchovná péče je určena žákům s různými formami znevýhodnění, s poruchami chování, 

převážně z problémových nebo dysfunkčních rodin. IN zajišťuje také preventivní péči, jejímž 

cílem je chránit žáky před rizikovými projevy chování a zabránit deformaci v rozvoji osobnosti 

žáků, kteří se nachází v nevyhovujícím či negativním prostředí. 

Pedagogické působení na IN naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání 

dané školským zákonem. Jde zejména o tyto cíle: 

- nabízet žákům dostatek námětů pro naplňování volného času a vedení k účelnému 

využívání volného času 

- vytvářet podmínky pro přípravu na vyučování a vytvářet studijní návyky 

- získávat různé dovednosti a návyky potřebné pro život, komunikovat 

- rozvíjet poznání, že všichni máme práva, ale i povinnosti, osvojit si pravidla společenského 

chování, rozvíjet empatii a porozumění s jinými lidmi, společně řešit problémy, pracovat 

jako člen týmu  

- rozvíjet vnitřní kvality jedince, budovat jeho hodnotový systém, pěstovat zdravý životní 

styl. 

 

ORGANIZAČNÍ ZÁSADY 

Internát zajišťuje bezpečnost ubytovaných žáků a ochranu jejich zdraví. Všichni ubytovaní žáci 

jsou na začátku ubytovacího období a vždy při činnostech, kdy je zvýšené riziko ohrožení a 

poškození jejich zdraví a života, prokazatelným způsobem seznámeni s Vnitřním řádem IN,  

absolvují školení BOZP a PO, což stvrzují svým podpisem. Osnova proškolení je přílohou 

pedagogického deníku každé výchovné skupiny. Před začátkem zájmových činností jsou žáci 

upozorněni na možná rizika případných úrazů. 

Ochrana před rizikovým chováním žáků na IN probíhá v rámci plnění Preventivního plánu 

školy ve spolupráci se školním metodikem prevence, výchovným poradcem školy a 

kompetentními organizacemi. 

Formou besed a individuálních pohovorů povedeme žáky k péči o společný majetek, k 

vzájemné pomoci a ohleduplnosti, k potlačování vulgárnosti a agresivity, budeme jim pomáhat 

při řešení jejich problémů a zapojování se do života v kolektivním zařízení. 

Každodenně budeme systematicky připravovat žáky do výuky, v případě zájmu budeme 

kontrolovat jejich znalosti, zaměříme se na mluvený projev, slovní zásobu a samostatný přístup 

ke studiu. 

Povedeme žáky k šetrnému zacházení s majetkem IN, šetření energií a vodou. Budeme 

spolupracovat s učiteli a zákonnými zástupci ubytovaných žáků.  

Během školního roku budou vychovatelky pracovat dle ŠVP pro IN, budou plnit úkoly 

Celoročního plánu práce a volnočasových aktivit na IN, budou se řídit Celoročním plánem 
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zpracovaným ředitelem školy Mgr. Josefem Plesníkem, vnitřními směrnicemi ředitele školy a 

platnými právními dokumenty (zákony, nařízení vlády, vyhlášky) a Věstníky MŠMT ČR, které 

jsou k dispozici v aktuálním znění např. na www.msmt.cz nebo www.sevt.cz. 

Všechny vychovatelky se budou řídit plánem DVPP, budou si prohlubovat a doplňovat 

odbornou kvalifikaci a prostřednictvím médií sledovat novinky v oblasti školství.  

 

PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE 

Veškerá pedagogická činnost je doložitelná v systematicky vedené pedagogické dokumentaci. 

Obsahuje 19 položek, z toho 14 je interních, 5 předepsáno a objednáno ze SEVTu. Vzájemná 

informovanost mezi školou a IN probíhá průběžně, neformálně při rozhovorech mezi peda-

gogickými pracovníky, na pedagogických radách a prostřednictvím internetové pošty a sešitů 

spolupráce se školou.  

Přihláška na IN 

Záznamy o práci v zájmovém útvaru 

Osobní spis žáka 

Deník výchovné skupiny  

Denní záznam 

Deník hodnocení dne (interní záznamy pro předávání služby mezi vychovatelkami) 

Smlouva o ubytování      

Odjezdové knížky, vycházkový sešit 

Sešity spolupráce se školou 

Vydávání léků z centrální lékárničky 

Záznamy o schůzkách z žákovské samosprávy internátu 

Pracovní porady vychovatelek – schůzky MÚ (zápisy) 

Týdenní plány 

Rozvrh služeb vychovatelů 

Hospitační záznamy, záznam o kontrolách 

Interní tiskopisy "propustka" a "hlášení dne" 

Evidence telefonních hovorů  

Evidence používání automatické pračky a sušičky  

Evidence ubytovaných žáků 

 

ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA INTERNÁTU 

Ubytovaní žáci delegují ze svého středu zástupce, kteří tvoří internátní parlament. Schůzek se 

účastní ředitel školy, zástupce ředitele školy, vedoucí vychovatelka a vedoucí ŠJ. Projednávají 

se záležitosti, které souvisejí s bydlením žáků na IN. Konají se dle potřeby a zájmu ubytovaných 

žáků. Na schůzce mohou být ze strany žáků předkládány podněty či návrhy na zkvalitnění 

bydlení na IN, připomínky ke stravování, nápady pro zpestření a obohacení programu 

volnočasových činností. Návrhy žáků na zkvalitnění ubytování jsou vedením školy vždy 

respektovány a následně realizovány.  

 

RÁMCOVÝ PLÁN AKTIVIT NA JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE 

Volnočasové aktivity na internátu jsou vzhledem k různosti zájmů ubytovaných žáků 

organizovány napříč výchovnými skupinami a jsou nabízeny převážně formou akcí otevřených 

pro všechny žáky školy. 

 

MĚSÍC ZÁŘÍ  

Volba žákovské samosprávy internátu             

Turistická vycházka Křenovice, Kojetín (důležité objekty – policie, poliklinika, autobusové 

zastávky, nádraží, knihovna, pošta, obecní úřad apod.) 

http://www.sevt.cz/
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Anketa  co s volným časem 

Nabídka zájmové činnosti, přihlašování žáků do kroužků 

Cantas – pěvecký sbor (pravidelné zkoušky v rámci hudební výchovy na IN) 

VIC Kojetín (výstavy) 

Orientační hry, opékání a grilování – seznamovací odpoledne 

Letní kino Kojetín 

Turnaj v badmintonu 

Jóga cvičení pro začátečníky „Protahujem se - Surya namaskar“  

Projekce filmů  

Vědomostní testy 

Evropský týden mobility  „ Chodící výzva“ 

Plnění PPŠ  formou různých akcí 

 

MĚSÍC ŘÍJEN      

Turistická vycházka do lesa – sbírání přírodního materiálu  

Druhy stromů v obci  

Cvičný poplach 

Základy papírového pedigu 

Návštěva místní knihovny 

Karaoke 

Cantas – pěvecký sbor (pravidelné zkoušky v rámci hudební výchovy na IN) 

PPŠ projekce filmu + následné činnosti 

Pravidelná zájmová činnost v kroužcích 

Plnění PPŠ – formou různých akcí 

 

MĚSÍC LISTOPAD   

Dýňový večírek 

Stezka odvahy večerní přírodou (Halloween) 

DOD – příprava tomboly (polštářky, bylinky, zvonečky apod.) 

Beseda s kadeřnicí – praktické ukázky s odborným výkladem 

Prohlídka místního hřbitova Památka zesnulých 

Keramika na DDM Kojetín 

Cantas – pěvecký sbor (pravidelné zkoušky v rámci hudební výchovy na IN) 

Projekce filmu                                                 

Puzzliáda 

Pravidelná zájmová činnost v kroužcích 

Plnění PPŠ – formou různých akcí                      

 

MĚSÍC PROSINEC 

Den otevřených dveří 

Plnění PPŠ formou různých akcí        

Beseda s kosmetičkou (vizážistkou) – celková proměna 

Mikulášský turnaj v bowlingu 

Vánoce na Hané - hanácké tradice, vánoční tvoření, pohádky 

Vánoční nadílka pro útulek (charitativní akce) 

Kreativní kurz na výrobu glycerinových mýdel 

Vánoční besídka ZŠ a MŠ 

Zdobení vánočního stromečku 

Vánoční nadělování 

Projekce filmu + následné činnosti 

Pravidelná zájmová činnost v kroužcích 
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MĚSÍC LEDEN      

Intenzivní příprava do výuky (1. pololetí) 

Návštěva Sportovně relaxačního centra v Kojetíně – sauna, vířivka, posilovna 

Projekce filmu se sportovní tématikou 

Pravidelná zájmová činnost v kroužcích 

Hudební večery, taneční večery  

Večery se stolními společenskými hrami 

Hudební retro večery – vzpomínání na časy minulé formou projekce starých filmů, scének, 

fotografií. 

Plnění PPŠ  formou různých akcí 

 

MĚSÍC ÚNOR 

Oslava svatého Valentýna – valentýnská hry 

Projekce filmu s valentýnskou tématikou 

Pravidelná zájmová činnost v kroužcích 

Večery se stolními společenskými hrami 

Beseda s právničkou – trestní právo mladistvých 

Plnění PPŠ formou různých akcí 

Cvičný poplach dle evakuačního plánu 

                                        

MĚSÍC BŘEZEN     

Divadelní Kojetín – návštěva divadelního představení 

Čtení z knihy na schodech v rámci měsíce čtenářů  

Návštěva knihovny 

Den učitelů  

Ukaž, co dovedeš - soutěž ve volných disciplínách 

Projekce filmu s jarní tématikou, retro filmy 

Jaro už je tu – sbírání přírodnin a prvních jarních bylinek, fotografování přírody, prezentace v 

PowerPointu 

Jóga – pohyb v asánách 

Testy z české literatury – spisovatelé a jejich díla 

Pravidelná zájmová činnost v kroužcích 

Plnění PPŠ – formou různých akcí 

                                        

MĚSÍC DUBEN   

Velikonoční výzdoba, malování kraslic – velikonoční dílnička 

Dopravní odpoledne, poznávání značek v obci 

Beseda se sexuoložkou – příprava na partnerství a rodičovství 

Psi vyhledavači drog, agility (výcvik) 

Projekce filmu + následné činnosti 

Den země – EKO třídění a recyklace odpadu, barvy duhy 

Světový den zdraví – beseda o zdravé výživě a sportu 

Projektový týden, zdravý životní styl (bylinné čaje, omezení negativních vlivů – stres, cukry, 

kouření), využití plastů, papíru, krabic – recyklace  

Testy a kvízy 

Pravidelná zájmová činnost v kroužcích 

Plnění PPŠ formou různých akcí 
  
MĚSÍC KVĚTEN  
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Sportovní den - velké trávníkové hřiště 

Beseda s masérkou 

Pohádky máje – četba, audio, video 

Sběr bylinek, sušení, herbář 

Intenzivní příprava do výuky (2. pololetí, ZZ) 

Jóga surya namaskar - pozdrav slunci 

Mistrovství světa v hokeji – tipování výsledků 

Třicetidenní výzva - posilování 

Pravidelná zájmová činnost v kroužcích 

Plnění PPŠ – formou různých akcí  

Projekce filmu + následné činnosti 

Kudy z nudy výlet do Kroměříže (Podzámecká zahrada, mincovna, rozhledna) 

Zkoušky nanečisto – pro 3. ročníky „řekni, co víš - já ti řeknu, jestli uděláš“ 

Rozlučkový večírek s 3. ročníky, grilování, hry, soutěže 

 

MĚSÍC ČERVEN 

MDD – oslava dne dětí, soutěže, hledání pokladu 

Příprava třetích ročníků na ZZ 

Orientační závod, grilování 

Šiškobraní 

Ukázky činnosti IZS  

Areál koupaliště Kojetín 

Třicetidenní výzva - posilování 

Hudební léto - Kojetín 

Běh proti drogám  

Letní „biják“ 

Turnaj v badmintonu 

Poznávací zájezd - Chorvatsko 

Pravidelná zájmová činnost v kroužcích  

Plnění PPŠ – „Běh proti drogám“ 

Základy první pomoci, poučení o bezpečnosti před prázdninami 

Rozloučení se školním rokem, rekapitulace akcí, projekce fotografií z akcí, plány na prázdniny 

Úklid IN, hlavní prázdniny 

Četnost a druh mimoškolních aktivit i kroužků se odvíjí od zájmu žáků, aktuální nabídky 

zájmových činností, možností spolupráce s jinými institucemi a finančních možností školy.  

Proto je možné, že některé akce budou do CPP IN přidány v průběhu školního roku. Konkrétní 

aktivity jsou součástí rámcových měsíčních plánů internátu pro daný školní rok. 

Jedná se například o sportovní turnaje, turistické vycházky, výlety, soutěže, rukodělné zájmové 

aktivity, besedy na témata dle zájmu žáků, projekce filmů, návštěvy výstav, divadelních 

představení a jiných kulturních akcí dle aktuální nabídky Městského kulturního střediska, 

Městské knihovny a Domu dětí a mládeže v Kojetíně. 

 

ZÁVĚR  

Zvláštní místo mezi aktivitami volného času má především relaxace a emocionální vyžití, 

kompenzace tělesných nebo psychických nedostatků a zejména zvyšování důvěry ve vlastní 

síly, soustavná příprava, opakování a procvičování získaných vědomostí, uvědomování si 

pokroku. 

Budeme dbát na zkvalitňování přípravy na vyučování, vytvářet motivaci ke studiu, pomáhat 

problémovým žákům. Učit se odpovědnosti k sobě samému i k druhým, zodpovědně odhadovat 

rizika svých nápadů, chránit životní prostředí nejen své, ale i ostatních, dbát na své zdraví i 
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zdraví ostatních, chovat se zodpovědně s ohledem na zdraví a bezpečné prostředí, uvědomovat 

si své povinnosti, svá práva a práva druhých. 

Základním úkolem v oblasti výchovy bude pracovat s ubytovanými žáky podle aktualizovaného 

ŠVP pro IN Místo pro život. V letošním školním roce bude cílem výchovné práce na IN 

nenásilnou formou vést k aktivnímu a smysluplnému využívání volného času, k vytváření 

estetických hodnot nejen pro vlastní potěšení, ale i pro radost ostatních, rozvíjet a ovládat 

schopnost samostatně a úspěšně komunikovat, posilovat sebedůvěru, vytvářet zdravé sociální 

vazby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Dagmar Luxová 

vedoucí vychovatelka 


